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Kvanttidekoherenssiksi kutsutaan prosessia jossa makroskooppiset systeemit
“menettävät kvanttiluonteensa” siltä osin että niillä ei käytännössä esiinny
kvanttimekaniikassa yleisiä superpositiotiloja. Tämä johtuu siitä että monimutkaisissa
systeemeissä on käytännössä mahdotonta pitää kirjaa kaikista vapausasteista, jolloin
informaatiota katoaa ja sen puuttuessa meidän on kuvattava systeemin tilaa
todennäköisyyksin, millä on epäintuitiivisia seurauksia, kuten että elektronin spin voi
tietyssä mielessä osoittaa yhtaikaa sekä ylös- että alaspäin.

Kyse on siitä mitä tiedetään – koska emme voi mitata kaikkea, jäävät mitattavan
systeemin jotkut ominaisuudet hämärän peittoon, ja tällöin käsityksemme niistä jää
todennäköisyyksien varaan. Jos valmistelemme systeemin tilaan jossa sen kaikki
vapausasteet tunnetaan (mikä on varsin optimistinen ajatus), se on ns. puhtaassa
tilassa eikä superpositiota esiinny. Matemaattisesti tämä tarkoittaa että systeemin
tilavektoreista muodostettu tiheysmatriisi on idempotentti. Mikä tahansa reaalinen
systeemi kuitenkin vuorovaikuttaa ympäristönsä kanssa niin runsaasti, nopeasti ja
monimutkaisesti että tietomme vapausasteista lakkaa pian pitämästä paikkaansa
emmekä voi enää olla varmoja systeemin tilasta. Tämä informaation karkaaminen
tarkoittaa että havainnoitsijan silmissä tila muuttuu epämääräiseksi ja sitä täytyy
kuvata todennäköisyyksin. Kätevin työkalu tähän on jo mainittu tiheysmatriisi.

Täydellinen tiheysmatriisi muodostetaan tilavektoreista jotka kuvaavat kaikkia
systeemin vapausasteita. Koska kaikkia vapausasteita on käytännössä lähes mahdoton
tuntea, pitää yleensä rajata tarkastelu esimerkiksi mitattavissa oleviin tai muuten
tunnettuihin suureisiin ja riisua tiheysmatriisi ns. redusoituun muotoon. Tämä tehdään
ottamalla matriisista jälki ylimääräisten vapausasteiden yli. Lopputulos on pienempi
ja käyttökelpoisempi, mutta vähemmän informatiivinen matriisi, joka ei ole enää
idempotentti, vaan kuvaakin yhtäkkiä sekatilaa. Redusoitu tiheysmatriisi kuvaa siis
systeemiä tunnetun tiedon valossa, jossa se näyttäytyy sekatilana, vaikka
todellisuudessa tila onkin puhdas. Elektronin spin ei siis todellisuudessa osoita sekä
ylös että alas, mutta vajavaiset tietomme saavat matemaattisessa koneistossa
kummallisia muotoja. Heti kun mittaamme spinin, meille on ilmeistä että se on
puhtaassa tilassa – joko kokonaan ylös tai kokonaan alas – mutta silloin
tiheysmatriisikin täytyy päivittää vastaamaan saatua informaatiota ja superpositiotilat
katoavat sieltäkin, ainakin hetkeksi. Pian nimittäin vuorovaikutus ympäristön kanssa
tuo epätietoisuuden takaisin niin mieliimme kuin tiheysmatriisiinkin.



Dekoherenssi on niin teoreettista pohdintaa että sen tutkimus on pitkälti
perustutkimusta, mutta sille on tiedossa ainakin yksi lupaava sovelluskohde
tulevaisuudessa: kvanttitietokone. Jotta kvanttibittejä voitaisiin kontrolloida tarkasti ja
niiden puhtaita tiloja varjella ympäristön häiriöiltä, pitää dekoherenssin teoria tuntea
hyvin.


